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Artikel 1 Clubtenue, clubvlag, clublogo, en cluborgaan 

a. Het clubtenue van HVB bestaat uit een donkerblauw/lichtblauw shirt, donkerblauwe broek/rok en 
donker/lichtblauwe kousen. Het bestuur bepaalt welke leveranciers het juiste tenue mogen leveren. 
Afwijkende kleding in geval van sponsoring is pas toegestaan na toestemming van het bestuur. 
Samenstelling van het tenue en de clubkleuren worden door het bestuur bepaald. 

b. De clubvlag en het clublogo worden ook door het bestuur bepaald. 
c. Er kan een (digitaal) cluborgaan zijn. Kennisgevingen aan de leden kunnen rechtsgeldig in dit cluborgaan 

geschieden. 

Artikel 2 Verkrijgen van werkend lidmaatschap 

Ter verkrijging van het lidmaatschap dient een aanmeldingsformulier, naar behoren ingevuld en 
ondertekend bij de ledenadministratie ingeleverd te worden. Indien het de aanmelding van een 
minderjarige betreft, dient diens wettelijke vertegenwoordiger het aanmeldingsformulier te ondertekenen. 
Het lidmaatschap gaat in als de kandidaat is aangenomen overeenkomstig de bepaling van artikel 11 van 
de statuten. 

Artikel 3 Contr ibutie  
a. Contributie en inschrijfgeld worden in de jaarlijkse ledenvergadering vastgesteld. Aan de hand van datum 

van inschrijving wordt de contributie vastgesteld op 100% (aug t/m okt), 66% (nov t/m jan), 33% (febr 
t/m april) en een vast bedrag voor de maand mei, als vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering.  

b. Bij een vierde lid uit hetzelfde gezin en de daaropvolgende leden hoeft voor de laagste contributie(s) 
slechts de helft betaald te worden, indien er sprake is van 4 volledige contributies. 

c. Wordt men na opzegging binnen 2 jaar weer lid, hoeft men geen inschrijfgeld te betalen. 
d. Het trainingslidmaatschap geldt niet voor (jongste) jeugdleden, tenzij het bestuur anders beslist. 
e. Te allen tijde moet worden voldaan aan de eigen algemene administratiekosten en de 

lidmaatschapskosten van de KNHB. 
f. Wanneer de contributie niet binnen de gestelde betalingstermijn en zonder geldige schriftelijke opgaaf van 

reden wordt voldaan, worden alle kosten welke hieruit voortvloeien aan het lid doorbelast met een 
minimum bedrag als vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. 

g. Zaalhockey maakt onderdeel uit van het lidmaatschap. Alle daarvoor in aanmerking komende teams en 
spelers worden voor zaalhockey ingeschreven. De hiervoor verschuldigde bijdrage wordt vastgesteld 
tijdens de algemene ledenvergadering. Enkel vanuit geloofsovertuiging of vanwege medische redenen kan 
worden afgezien van de zaalcompetitie.  

Artikel 4 Schorsing en ontzetting als lid of ondersteunend lid 

Het bestuur kan een werkend lid of ondersteunend lid schorsen: 
a. indien het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging 

op onredelijke wijze benadeelt. 
b. Indien het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond hiertoe overeenkomstig haar reglementen 

voor de door haar bepaalde periode een schorsing heeft opgelegd. 

Het bestuur kan een wegens de onder lid a. van dit artikel genoemde redenen, een uitgesproken schorsing 
opheffen. Indien de schorsing als bedoeld onder lid a. van dit artikel langer zou duren dan 3 maanden, roept het 
bestuur een algemene ledenvergadering bijeen en doet het bestuur aan deze leden een voorstel tot ontzetting uit het 
lidmaatschap of ondersteunend lidmaatschap. 
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Artikel 5 Opzegging van het lidmaatschap 

a. Opzeggingen van het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 10 lid b van de statuten, kan uitsluitend 
schriftelijk geschieden voor 1 mei van het lopende seizoen (datum ontvangst administratie) . Indien het 
de opzegging van een minderjarige betreft, dient de opzegging door diens wettelijke 
vertegenwoordiger te worden gedaan.  
b. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur in de gevallen als genoemd in artikel 4, lid 

a. geschiedt aan het einde van het boekjaar (30 juni). 

Artikel 6 Ledenstop 

Het bestuur kan besluiten tijdelijk geen nieuwe leden toe te laten. Tevens heeft het bestuur het 
recht nieuwe leden te weigeren. 

Artikel 7 Algemene ledenvergadering 

Er wordt een algemene ledenvergadering gehouden: 
a. Jaarlijks in een der maanden september, oktober, november, deze draagt de naam jaarlijkse 

ledenvergadering. 
b. Wanneer het bestuur een extra ledenvergadering nodig acht. 
c. In het geval genoemd artikel 4 lid a van de statuten. 

Artikel 8 Toegang tot een algemene ledenvergadering 

Tot een ledenvergadering hebben toegang, ereleden, ondersteunende leden, werkende leden en ouders 
van jeugdleden, zij die door de voorzitter worden toegelaten tijdens de vergadering. Leden kunnen zich 
laten vertegenwoordigen door een gemachtigde. De gemachtigde heeft een stem als hij werkend lid is. 
Hij kan slechts één lid vertegenwoordigen. 

Artikel 9 Agenda voor de jaarlijkse ledenvergadering 

In de jaarlijkse ledenvergadering worden onder andere de volgende punten behandeld. 
1. Het verslag van de secretaris over het afgelopen verenigingsjaar. 
2. Het verslag van de penningmeester over het afgelopen verenigingsjaar, alsmede de rekening en 

verantwoording. 
3. Het verslag van de kascommissie. 
4. Het verslag van andere, door de ledenvergadering ingestelde commissies. 
5. De begroting voor het nieuwe verenigingsjaar wordt vastgesteld. 
6. Met inachtneming van het hierna bepaalde, wordt een eventueel nieuw bestuur gekozen, dat 

onmiddellijk in functie treedt! 
7. De kascommissie wordt voor het lopende verenigingsjaar gekozen. 
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De agenda en verslagen van secretaris, penningmeester, de kascommissie en andere door de 
ledenvergadering ingestelde commissies over het voorafgaande seizoen alsmede de begroting voor 
het nieuwe verenigingsseizoen worden tenminste één week voor de vergadering aan de leden 
toegezonden, tenzij het bestuur bekend stelt dat de bij de agenda behorende stukken gedurende een 
week voor de vergadering ter inzage liggen op een nader door het bestuur te bepalen plaats. 

Artikel 10 Verkiesbaarheid van bestuursleden 

Alle bestuursleden zijn verkiesbaar, de door het bestuur gestelde kandidaten en zij die tenminste 
drie weken voor de vergadering schriftelijk kandidaat zijn gesteld door tenminste 10 leden. 

Artikel 11 Oproeping tot een algemene ledenvergadering 

Oproeping tot een ledenvergadering heeft plaats met een termijn van vier weken. 
a. De oproeping behelst de onderwerpen die ter vergadering zullen worden behandeld, met 

inbegrip van de agenda. 
b. De oproeping wordt herhaald indien tenminste 5 stemgerechtigde leden uiterlijk drie weken voor 

de vergadering, mede met inachtneming van het bepaalde in artikel 9, een voorstel indienen wat 
zij op de vergadering willen behandelen. Echter ten aanzien van een niet op een oproeping 
vermeld voorstel kan slechts een besluit worden genomen, indien 2/3 der aanwezige 
stemgerechtigde leden, alsmede het bestuur daartegen geen bezwaar heeft. 

Artikel 12 Stemming 

a. Indien een der leden hoofdelijke stemming wenst over personen, geschiedt de stemming met 
ongetekende briefjes. Als geen der personen de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt er 
een herstemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen behaalden. 

b. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij het bestuur een schriftelijke stemming wenst. Bij 
staking van de stemming over zaken beslist de voorzitter. Bij staking van stemming over personen 
beslist het lot. 

Artikel 13 Besluitvorming 

Het op een algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, waarover door de 
vergadering besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen 
besluit als gestemd wordt over een niet bij de oproeping vermeld voorstel. Wordt onmiddellijk na het 
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats 
wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk 
of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming 
vervallen de gerechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 

Artikel 14 Bestuur 

De gekozen bestuursleden wijzen uit hun midden aan een secretaris, een penningmeester en hun 
plaatsvervangers, alsmede een plaatsvervangend voorzitter aan. De jaarlijkse ledenvergadering kiest 
de voorzitter. Het bestuur verdeelt onderling de werkzaamheden. 
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Artikel 15 Commissies 

Een algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen commissies instellen met een bepaalde taak. 
De leden van de commissies verdelen hun werkzaamheden onderling. Zij leggen verantwoording of 
aan het bestuur (middels notulen) of aan de algemene ledenvergadering. De leden van een commissie 
oefenen de op hun terrein liggende inwendige bestuurstaak uit, volgens richtlijnen en onder 
verantwoordelijkheid van het bestuur. 
De voorzitter of diens plaatsvervanger van een commissie zorgt voor het contact tussen de 
commissie en het bestuur. Hij zorgt dat het bestuur op de hoogte is van de zaken die van invloed 
kunnen zij op het beleid van het bestuur. 

Artikel 16 Kascommissie 

De kascommissie controleert de administratie van de penningmeester en brengt hierover in de 
jaarlijkse ledenvergadering verslag uit. 

Artikel 17 Toegang van bestuur tot commissievergaderingen 

Tot de vergaderingen van alle commissies, met uitzondering van de kascommissie, hebben 
bestuursleden toegang. Zij hebben daarin een adviserende stem. 

Artikel 18 Rechten der leden 

a. Alle leden hebben recht van toegang tot het clubgebouw en tot de terreinen, alsmede recht 
van introductie in het clubgebouw en tot de terreinen. 

b. Een bestuurslid kan de introductie beperken of bepaalde personen van introductie uitsluiten. 
c. Het bestuur is bevoegd het clubgebouw of de terreinen op bepaalde dagen en of tijden voor de 

leden te sluiten. 

Artikel 19 Oud papier 

Op 12 juni 2006 heeft de algemene ledenvergadering besloten met ingang van seizoen 2006/2007 de taak 
van oud-papierlopers zo eerlijk mogelijk te verdelen tussen seniorleden en ouders van (jongste) jeugdleden. 
De lopers kunnen per persoon maximaal € 25,00 ontvangen ten laste van de opbrengst oud papier. 

Artikel 20 Buitenschoolse opvang 

Tijdens de algemene ledenvergadering van 13 april 2016 gaat de vergadering unaniem akkoord met de 
overeenkomst tussen HVB en Just Kiddies ter bevordering van buitenschoolse opvang inclusief sport (BSO – 
de Kanjers – Ontdek en Doe) met ingang van 1 augustus 2016.  Deze overeenkomst is aangegaan voor een 
periode van 3 jaar met de mogelijkheid tot verlenging. 
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Artikel 21 Alcohol in sportkantines 

Voor zaken aangaande openings- en schenktijden, sociaalhygiënische bepalingen, huis- en 
gedragsregels en de daaraan verbonden voorlichtingsverplichtingen e.d. wordt verwezen naar het 
vigerende Bestuursreglement 'Alcohol in sportkantines'. 

Artikel 22 Uitlegging reglement 

Het bestuur beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet. 

Artikel 23 Voorlichting statuten en reglementen 

Een exemplaar van de statuten, van het Bestuursreglement 'Alcohol in sportkantines' en van 
onderhavig reglement moet in het clubgebouw aanwezig zijn. 

Aldus vastgesteld door de algemene ledenvergadering op 29 juni 2016.  

Voor het bestuur, 

W.A.G. Manders     Y. M de Regt -Pieters 

Voorzitter      Secretaris 

Waarmede de voorzitter vaststelt, dat op volledige voorlezing hiervan in een algemene ledenvergadering 
geen prijs wordt gesteld en dat door ondertekening van bovengenoemde personen van het bovenstaande 
het huishoudelijk  reglement met onmiddellijke ingang in werking treedt. 


